
 

Izid večnega boja med črnimi in belimi silami je odvisen od 

naših odločitev. Vsako dejanje ima svoje posledice.  

  

Ekvorna in Ivana, 1. in 2. del 
Napet domišljijski roman v dveh delih plete kito pripovedi o likih, ki na 
prvi pogled nimajo veliko skupnega, saj prihajajo vsak iz drugega časa in 
prostora, celo iz vzporednih vesolij. Liki so med seboj različni tudi po 
svojem bistvu, saj so nekateri ljudje, običajni ali slavni, drugi demoni in 
tretji božanskega porekla. V toku romana prosto prehajajo skozi čas in 
prostor, se reinkarnirajo in inkarnirajo iz božanstva v človeka in nazaj. 
In vendar zgodba ne izgublja niti. Bralca vodi skozi svet sodobnega 
petnajstletnika, ki se prvič zaljubi tako, da mu lepo dekle ljubezen vrača. 
Nato nas popelje v intimno družbo slavne slikarke Ivane Kobilce, ki se 
z lepo prijateljico, prav tisto, ki ji je bila model za kontroverzno sliko 
Slovenija se klanja Ljubljani – slika še vedno krasi ljubljanski magistrat-, 
ravno odpravlja v Sarajevo, kjer se namerava ustaliti za nekaj let. Oba 
para likov, okoli katerih se zbira veliko število stranskih oseb, med njimi 
tudi arhitekt Jožef Plečnik,   se v trenutku preseka časa in prostora, ki se 
v romanu zgodijo večkrat, prvič zazreta drug v drugega na obzidju 
Emone. Tam je eden izmed portalov med svetovi. Toda ti portali so 
tudi mesta, kjer prehajajo v naš svet božanska in demonska bitja. Ta 
nimajo stalne vidne pojavnosti – lahko so grdi palčki, nasilni ljudje, ali 
pa neverjetno lepe mladenke. Svoj večni boj za prevlado med belimi in 
črnimi silami bijejo s pomočjo ljudi, ki se odločajo, kateri strani se bodo 
pridružili. Roman počasi plete zgodbo, ki razkriva, da tudi naša 
najmanjša dejanja sousmerjajo tok zgodovine. Prvo svetovno vojno bi 
bilo mogoče preprečiti, če bi se ravnovesje sil v času Ivane Kobilce 
prevesilo drugače. In jeziček na tehtnici bi lahko bil petnajstletnik iz 
prihodnosti, prav tisti negotovi fant, ki s prijatelji rad meče na koš in 
globoko zardi, ko bi moral neobvezno poklepetati z prikupnim 
dekletom. Ker je v resnici dolgo pričakovani Izbrani... Dušan Enova in 
Vanja Osterc.     
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